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AVISO DE LICITAÇÃO 
Processo administrativo nº 025/2011 
CONCORRÊNCIA N. 001/2017 – PREFEITURA DE AQUIDAUANA 

O MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA, ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, torna público para conhecimento dos interessados, que, no recinto 
da Comissão Permanente de Licitações, localizado na Rua Luiz da Costa 
Gomes, nº 711, Vila Cidade Nova, neste Município, será realizada, no dia 
09 de maio de 2.017, às 10h00min, a licitação, na modalidade 
Concorrência, do tipo “técnica e preço” visando a contratação de 01 
(uma) agência de publicidade para prestação de serviços de natureza 
contínua nos setores de publicidade e propaganda para executar um 
conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por 
objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a 
criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução 
externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de 
divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de 
qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral, interno 
(endomarketing) e externo. Como atividades complementares, os 
serviços especializados pertinentes ao planejamento e à execução de 
pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de 
conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de divulgação 
nos quais serão difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os 
resultados das campanhas realizadas; à produção e à execução técnica 
das peças e projetos publicitários criados; à criação e ao 
desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, 
redes sociais, em consonância com novas tecnologias, visando à 
expansão dos efeitos das mensagens e das ações publicitárias no 
assessoramento e apoio no desenvolvimento e execução em ações de 
comunicação. 

Os interessados poderão obter o edital no site da Prefeitura Municipal de 
Aquidauana-MS, http://www.aquidauana.ms.gov.br/?p=licitacoes, 
podendo também ser solicitado por meio de e-mail enviado ao seguinte 
endereço eletrônico licitacao.contratos@gmail.com. Caso o interessado 
opte em obter o edital com os anexos diretamente no setor responsável, 
este deverá dirigir-se ao Núcleo de Licitações e Contratos, situado no 
Paço Municipal de Aquidauana-MS, rua Luiz da Costa Gomes, nº 711, 
Vila Cidade Nova, neste Município, CEP 79.200-000, nos dias úteis de 
segunda a sexta–feira, no horário das 07:00 às 11:00 horas. 

Aquidauana-MS 22 de março de 2017 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Luciano Costa Campelo 
Presidente 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°27/2017 
PREGÃO PRESENCIAL N°17/2017 – REGISTRO DE PREÇOS 

O MUNICIPIO DE AQUIDAUANA-MS, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, instituída pelo Decreto n.16/2017 de 
04/01/2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
realizará no dia 06 de abril às 09:00 horas, licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, tipo “MENOR PREÇO POR ITEM” e de 
acordo com as condições estabelecidas no edital e seus anexos. 

Objeto: Registro de Preços, para aquisição futura de gêneros 
alimentícios, materiais de higiene, limpeza e expediente, para atender as 
Fundações, Autarquias e Gerências Municipais. 

Retirada do Edital: O edital estará disponível no site oficial do município 
http://www.aquidauana.ms.gov.br/?p=licitacoes, podendo também ser 
solicitado por meio de e-mail enviado ao seguinte endereço eletrônico 
licitacao.contratos@gmail.com. Caso o interessado opte em obter o 
edital com os anexos diretamente no setor responsável, este deverá 
dirigir-se ao Núcleo de Licitações e Contratos, situado no Paço Municipal 
de Aquidauana-MS, rua Luiz da Costa Gomes, nº 711, Vila Cidade Nova, 
neste Município, CEP 79.200-000, nos dias úteis de segunda a sexta–
feira, no horário das 07:00 às 11:00 horas. 

Aquidauana - MS, 22 de março de 2017. 

Luciano Costa Campelo 
Presidente da CPL 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°28/2017 
PREGÃO PRESENCIAL N°18/2017 

O MUNICIPIO DE AQUIDAUANA-MS, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, instituída pelo Decreto n.16/2017 de 
04/01/2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
realizará no dia 06 de abril às 11:00 horas, licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, tipo “MENOR PREÇO” e de acordo com as 
condições estabelecidas no edital e seus anexos. 

Objeto: Aquisição de 2.050 (dois mil e cinquenta) ovos de páscoa 
confeccionados com chocolate, para atender as festividades em 
comemoração ao dia da páscoa nos CMEIs e projetos sociais que 
pertence a Prefeitura Municipal de Aquidauana. 

Retirada do Edital: O edital com os anexos estará disponível no site 
oficial do município http://www.aquidauana.ms.gov.br/?p=licitacoes, 
podendo também ser solicitado por meio de e-mail enviado ao seguinte 
endereço eletrônico licitacao.contratos@gmail.com. Caso o 
interessado opte em obter o edital com os anexos diretamente no setor 
responsável, este deverá dirigir-se ao Núcleo de Licitações e Contratos, 
situado no Paço Municipal de Aquidauana-MS, rua Luiz da Costa Gomes, 
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nº 711, Vila Cidade Nova, neste Município, CEP 79.200-000, nos dias 
úteis de segunda a sexta–feira, no horário das 07:00 às 11:00 horas. 

Aquidauana - MS, 24 de março de 2017. 

Luciano Costa Campelo 
Presidente da CPL 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2017 
Licitação – Tomada de Preço Nº 001/2017. 

O MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA, ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, torna público para conhecimento dos interessados, que, no recinto 
da Comissão Permanente de Licitações, localizado na Rua Luiz da Costa 
Gomes, nº 711, Vila Cidade Nova, neste Município, será realizada, no dia 
05 de abril de 2.017, às 08h00min, a licitação, na modalidade Tomada 
de Preços, do tipo “menor preço”, execução indireta, sob o regime de 
empreitada por preço global, visando a contratação de empresa 
especializada para a execução dos serviços de Engenharia para 
conclusão da Escola de Educação Infantil – Creche Tipologia B do 
Bairro Santa Terezinha, no município de Aquidauana – MS, incluindo 
serviços esquadrias e ferragens, instalações hidros sanitárias e serviços 
de pintura de acordo com as especificações das planilhas orçamentárias, 

em conformidade com as condições e especificações descritas no edital 
e seus anexos, em conformidade ao que determina a Lei Federal nº 8.666 
de 21.06.1993, observada a Lei Complementar Federal nº 123 de 
14.12.2006, as normas legais e regulamentares estaduais e municipais 
aplicáveis e as cláusulas e condições deste ato convocatório. 

Os interessados poderão obter o edital no site da Prefeitura Municipal de 
Aquidauana-MS, http://www.aquidauana.ms.gov.br/?p=licitacoes, 
podendo também ser solicitado por meio de e-mail enviado ao seguinte 
endereço eletrônico licitacao.contratos@gmail.com. Caso o interessado 
opte em obter o edital com os anexos diretamente no setor responsável, 
este deverá dirigir-se ao Núcleo de Licitações e Contratos, situado no 
Paço Municipal de Aquidauana-MS, rua Luiz da Costa Gomes, nº 711, 
Vila Cidade Nova, neste Município, CEP 79.200-000, nos dias úteis de 
segunda a sexta–feira, no horário das 07:00 às 11:00 horas. 

Aquidauana-MS 20 de abril de 2017 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Luciano Costa Campelo 
Presidente 
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